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 "רעטא עט -לוש, קעטָא'לביב- יג 0 י"ט
 יקסמָאטסַאּב .ש ןופ טריטקַאדער

 קישטוואלאוו םייחנ עדניה ןב םהרבא

 + עדאנאק ,לָאערטנַאמי = ןליוג .עשרַאװ

 ץרַאהנײד .א

 החַּפשימ עגולק יד

 ךמס ןפיוא רקיע רעד ,לושסקלָאפ רענַאיצנעװס רעד רַאפ ןּבירשעגנָא

 ןציװ רעמעלעכ סיקסמָאטסַאּב .ש ןופ

 ילוש עשידַיי עַײנ. גַאלרַאפ 26 =
 18 ס ֹס ס ס ס ס ענליוו

 251 וׂש אט םעששוצע ןאסא ?האאוב נפ





 יקסמָאטסַאּב ש ןופ טריטקַאדער

 ץרַאהנײד .א

 קישטוואלאוו םייחנ עדניה ןב םהרבא

 | :  שץדאנַאק ,לָאערטנַאט == ןליוֿפ עשרַאװ

 הְחִּבשיִמ עגולק יד

 א ךמס ןפיוא רקיע רעד ,לושסקלָאפ רענַאיצנעװס רעד רַאפ ןּבירשעגנָא = -
 2 : ןציװ רעמעלעכ סיקסמָאטסַאּב .ש ןוּפ י

 : *לוש עשידִיי עַײנ, גַאלרַאפ
 שי 18 ס טי. סם סי סט
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 :ןענָאז רע ּפ
 .עטַאט רעד --'השמ
 .עמַאמ יד - עלייּב
 | .ןוז רעד --עלעקעי
 / רעטכָאט ענעסקַאװרעד ַא-הקבר
 עלהּכלמ

 .עלחרי
 - .רעדניק עניילק |



 1 0 טאש

 טנעייל ,השמ טציז שיט םַײּב .רעמיצ ַא

 ןגעקטנַא .גנוטַײצ ַא ענימ רעקיטכיוװ ַא טימ

 ?ביוו ַא ןיא .קָאז ַא טעװעריצ ,עלייּב--םיא

 עלהּכלמ ;ךוּב ַא טנעייל ,הקבר טציז עלעק

 ,לקניוו ןטייוװצ ַא ןיא ךיז ןליּפש עלחר ןוא

 סעּפע טײטש סָאװ ,הָׂשֹמ :עלייּב
 ?טַאלּב ןיא סעקיטכיוװ טנַײה

 עמ סָאװ טימ ,סָאװ ךיא סייוו :ה ש מ
 עינַאּפש רעדיװ --!ץלַא ךיז טמענרַאפ
 ןיוש רימ טכירק'ס !עינַאּפש רעּבָא ןוא
 טָאה עמ סָאװ ,רעסעּב רעה !זדלַאה ןופ
 וד :שרדָמתיֵּב ןיא טלייצרעד טנַײה
 =טינש םעד ןעלסָאי 'ר ךָאד טסנעק
 ַא ןעשעג םיא טימ זיא ,,,רעמערק
 ,קילגמוא רענדָאּמ

 עשז-לייצרעד :ןעד זיא סָאװ :עלײּב
 !רעכיג

 ,שזדָאל ןייק ןרָאּפעג זיא רע :ה ט מ
 =ַאמשעגמורַא טרָאד ,ךעלטנײװעג ,ונ
 טלַאפ ,סַאג ןיא ױזַא טייג רע יװ .,.ּטעי
 ןכיוה ַא סעּפע ןופ ּביוש ַא סױרַא
 קידנלַאפ םיא טדַײנש ןוא רעטצנעפ
 ןופ רעגניפ ןּבָארג םעד ןוא זָאנ יד ּפָא
 ,,,סופ ןקניל
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 05 ירא

 - קילגמוא ןא רַאס ,ייוװ=יוא :עלייּב
  !בעד וצ לטימ ןייק ָאטינ רָאג זיא ,ונ

 זָאל ,רעטַײװ עשז-רעה :השמ
 - :זָאל ;ריבג א סעּפע ךָאד זיא'ס .ןדייר
 יא ּפָא םיא טריפ עמ ,ןטסָאק ךיז רע
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 / עד ןוא לָאטיּפש ןטסנעש עמַאס םעד

 -עּפָא ןַא םיא טכַאמ רָאטקָאד רעטסעּב

 !טוג רעדיװ ךָאד זיא גלייב
 .!טרַאװ :השמ

 דָארג ףרַאד .,,.רעטַײװ רעה ?רעּביא

 - ..ןוא רעדִילג יד וצ טיינ עמ ,עיצַאר |

 -קַר וטסַײר סָאװ

 - +קָאד רעד טָאה קידנעיינ זַא ,ןריסַאּפ
 ,ןטיּברַאפ ןוא תֹועָט ַא טַאהעג רָאט

 ..? ןטיּברַאפ סָאװ :עלײּב
 וצ טָאה עמ !טסײטשרַאפ :השמ

 םעד ןוא סופ םוצ זָאנ יד טיינעג
 ,!!םינַּפ םוצ רעגניפ

 !טיײנעגוצ יּבַא !עלײמ :ע לייב
 !טכער ץלַא זיא ריד ַיײַּפ :השמ

 זַא ,ןָאט ,רימ גָאז ,רע טעװ סָאװ ןוא
 ?זָאנ יד ןצַײנשסיוא ןלעװ טעװ רע

 ,(טייהנגעלרַאפ ןיא טגַײװש עליײיּב)

 לָאמעלַא ןפרַאד ךָאד טעװ רע :השמ
 !ךוש םעד ןָאטסיױא

 !רימ וצ ךָארּב ַא ,יוא :עלייּב
 ןגעוו !קילגמוא ןַא עקַאט ךָאד זיא'ס
 טכצרש ַא טינרָאג ךיא ּבָאה םעד
 / !ןָאטעג

 ןעק'ס סָאװ !טסיײטשרַאפ :הש מ
 .(עלעקעי ןַײרַא טפיול'ס) - ,,ןןריסַאפ



 ןיוש טסָאה וד ,עמַאמ :עלעקעי
 ?עװַאק יד טפיוקעג

 סָאװ !וינענוז ,ךָאנ ןײנ :עלייּב
 !ןעד זיא

 !ןפיוק טינ ןיוש וטסלָאז עלעקעי =. }
 ןעמענ רימ ּוװ ,ךָאד טסייװ) ריאָמ 'ר } 

 ןטיּבענסיא טנַײה טָאה (ךלימ יד
 ;ןרעצרַאװש 8 ףיוא וק עסַײװ ןַײז
 ..עװַאק עקיטרַאפ ןּבעג ךָאד יז טעװ

 !ויג ,ןיוש ײג (ןדירפוצמוא) :ה ש מ 4

 גָאט ןדעי ןעקנירט סע טעװ רעװ
 םוצ לָאמַא טוג זיא'ס ?עװַאק עצרַאװש - -

 ,גָאט ןדעי טינ רעּבָא ,ןגָאמ

 ןעמ טעװ ?סָאװ ריא טסייוו :על'ייּב 0
 ןּבלַאה ַא רָאנ ןעמענ ריא ַײּב ןפרַאד = -
 ...וק עסַײװ ַא טָאה יז :ןהרָׁש-הִיַח ַײּב = | ןעמענ ןעמ טעװ רעטיל ַא ןוא ,רעטַיל = -

 עװַאק ןַײז טעװ ,ןשימ טעװ עמ ןוא
 | ,ךלימ טימ

 ןעמענ ךָאד ןעמ ןעק :עלעקעי
 ַא ןּבָאה יז :ןעמַאמ סעקרעדנעס ַײּב
 עקיטרַאפ ןַײז טעװ ,עלעַיק עניורּב
 ,ךלימ טימ עװַאק

 ןסירעגרעּביא טַאהעג טָאה סָאװ) ;הקבר

 (םיטש רעקידעניײוװ ַא טימ - ןענעייל סָאד

 ָאַאקַאק ןַײז סָאד טעװ רַשפָא ןוא
 !ָאַאקַאק טנַײפ ּבָאה ךיא | 0

 זיא רימ ,עלייּפ ,טסײװ וד :השמ
 ,עגַארפ רעדנַא ןַא רָאג ןלַאפעגנַײא

 ?יסָאװ :עלייּב
 וק יד !ךימ וטסייטשרַאפ :השמ

 ךלימ יד ןוא עקישיילפ ַא ךָאד זיא
 !ףיירט ךלימ יד ךָאד זיא ,עקיכלימ זיא == |

 טימ ןייטש ןבַײלּב רערעהוצ ַײרד עלַא)
 !ַא--ַא (רעלַײמ .ענעפָא -

 ,לַאפגַײא ןַײז טימ ןדירפוצ זיא השמ)
 .(לכַײּב סָאד ךיז טעלג

 ךיא ,עמַאמ :עלחר ןוא צלהּכלמ

 !ןסע=ע=ע ליוו

 ןוא טדעררַאפ ךיז ,ַײא :על ײּב
 ,ךעלרעדניק "יד ןָא ןסעגרַאפ רָאג
 רעטציא רעּבָא ןעמ טוט סָאװ ...ךעּבענ

 =ייֵלַפ ַא ןופ ךָאד זיא'ס !ךלימ יד טימ
 דלַאּב !רעדניק ,ַאש ,ַאש ..!וק רעקיש

 לָאז לַײװרעד .,ּפוז ךַײא ךיא גנערּב

 ,,.ךלימ ןָא ןַײז

 .ןשָארג 10 ריד ַאנ (ןעלעקעי וצ) :הש מ

 .,,טרַאװ .ןסָאריּפַאּפ ןפיוק רימ וטסעװ

 שימָאק טכוז) ;טְלעֶג סָאד ךיא ּבָאה ּוװ
 סע ךיא ּבָאה ּוװ (סענעשעק עלַא ןיא
 סע ךיא ּבָאה ּוװ ,?טגײלעגקעװַא

 סע זיא טָא .טניפעג) ?טגיילעגקעווצ
 טכוז עמ ןעװ ,ךַאז ענדָאמ ַא !ָאד

 רעִ;רפ לָאמ עלַא ןעמ טּפַאט ,סעּפע

 ןוא ,סענעשעק עלַא ןיא טסיזמוא

 ...ןעמ טניפעג רעטצעל רעד ןיא טשרע

 ךָאד וטסנעק ,עטַאט :עלעקעי

 =עק רעטצעל רעד ןוכ ןּבײהנָא דלַאּב

 !ענעש
 רָאנ ,וינענוז ,טכערעג טסיּב :הש מ

 ענעשעק עכלעוו ,ןעמ טקנעדעגרַאפ יו

 ?עטצעל יד זיא
 ןוא ּפוז רעלעט ַא טימ ןַײרַא טייג עלייּב)

 ףיונוצ ךיז טסיוטש עלעקעי ;לפעל ייווצ

 לסיב ַא ;ןעמַאמ רעד טימ קידנעײגסױרַא

 ,(סיוא ךיז טסיג ּפוז

 װַא סָאד וטספיול ּוװ :עלייּב

 ?םודנעּפ=םודנעה
 !ןסָאריּפַאּפ ךָאנ :עלעקעי
 זיא ךעלעּבעװע ןײק זַא :עלייּב

 םעזֹוּב ןופ סױרַא טמענ) !ָאטינ ךיוא ןיוש

 ריד ַאנ רעדנַאנופ סע טדניּב .,עלעכיט ַא

 .ךעלעּבעװש ףיוא ןשָארג ןעצ
 פו רעלעט ַא ךעלדיימ יד רַאפ טלעטשו
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 ,עטַאט ,טסעז (קידנקוקוצ) :על עקע י
 יזדנוא יװ רעסעּב זיא ןעמַאמ רעד
 .סענעשעק ליפ ױזַא טינ טָאה יז

 ,דניק ,ריד ַאנ (ןעלעקעיוצ) :עלייּב
 לטכַאש ַא ןפיוק טסעװ ,ןשָארג ןעצ
 ,גנַאל טינ ךיז םַאז רעּבָא .ךעלעּבעװש

 ,(קעװַא טייג) עמַאמ ,טוג וע לע קעי
 ַאזַא טינ ליװ ךיא ,עמַאמ עלחר

 לסיב ַא ןסע לעװ ךיא .ּפוז עסייה
 ריא ןופ ןסע הֹּכלַמ לָאז ,רעטעּפש
 ,ןקידנע טעװ יז זַא ןוא ,רעלעט טפלעה
 ?עלהָּכלַמ ,טוג .סנַײמ ןסעפיוא ךיא לעװ
 ןטימ וטסלָאז טפלעה ןַײמ ןיא ,קנעדעג

 ! ןכירקרַאפ טינ לפעל -
 טסלָאז וד ,עמַאמ !טוג הּכלמ

 ךיז יז טעװ רעטעּפש לַײװ .,ןקוק
 ןופ ןסעגעג ּבָאה ךיא זַא ,ןעּפעשט
 ,טַײז ריא

 לעוו'כ ,ןקוק לעװ'כ ,טוג עלייּב
 .(קעװַא עלחר) ןקוק

 .(רעטרעיורטרַאפ ַא ,עלעקעי ןַײרַא טייג'ס)

 ?טפױקעג ?ױזַא וטסייטש סָאװ :הש מ
 !ןיינ :עלעקעי

 ?סָאװרַאפ :ה ש מ
 (םיטש רעקידנענײװ א טימ) ועל עק עי

 רימ ןּבָאה ,ןעלדנעמ ןפָארטעג ּבָאה'כ
 =עצ ךיא ּבָאה עלצװרד .טדעררַאפ ךיז
 ןוא עקידנשָארג-ןעצ עדײּב יד טשימ
 יד ףיוא זיא רעכלעװ ,טינ סייוו ךיא
 :עװש יד ףיוא--רעכלעוו ןוא ןסָאריּפַאּפ
 ...ךעלעּב

 ןהָרִצ עַײנ ַא !ײװױא :עלייּב
 ךיא לעװ רשפא ,ַײװ ,זַײװ יש פ

 ןייק ,ןיינ (שימָאק ייז טקוקַאּב) ןענעקרעד
 ,טינ ךיז טעז ךַאז

 ןטציא ןעמ טוט עשז:סָאװ :עלייּב
 ,(טנעה יד טכערּבַאפ(ר
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 . וד !!הָצֵע ןַא ןיוש ּבָאה'כ :הטמ
 תועּבטמ עדייּב יד ןעגנַאלרעד טסעװ
 .:רעמערק םעד ןגָאז ןוא ןעמַאזוצ
 ,"ךעלעּבעװש טימ ןסָאריּפַאּפ רימ טיג.
 - ,ןּבַײלקרעדנַאנופ אֵמָּתסִמ ךיז טעװ רע
 =רעלנָא ןַא ןַײז טעװ ריד רַאפ ןוא
 טּסלָאז וד (רעיוא םִַײּב ןָא םיא טסַײר) ,גנונ
 .סַאג ןיא ןדײר ןלעטשּפָא טינ ךיז
 .ונ ,ןפיוק סעּפע ךיד טקיש עמ ןעוו
 ׂ : !ןיוש ײג

 ןייג'כ ,ןיוש ײג'כ :עלעקעי
 ןעלחר טימ ףיונוצ ךיז טסיוטש ,סױרַא טייג)

 םוצ וצ טייג לחר ,ןַײרַא דָארג טמוק סָאװ

 עלַײװרעד טָאה הּכלמ ןכלעוו ,ּפוז רעלעט

 ,(טקידנערַאפ

 !עמַאײַא-ַאמ (ןייוועג ַא טימ) :ע לח ר

 !ךיוא לייט ןַײמ ןסעגעגפיוא טָאה יז
 ךָאנ ךיז טגָאי עלחר ,ףיוא טגנירּפש עלהּכלמ)
 (ןעמַאמ רעד רעטניה ךיז טלַאהַאּב הּכלמ ,ריא

 ןיילַא ךָאד טסָאה וד ,עמַאמ הּכלמ
 ןופ ןסעגעג רָאנ ּבָאה ךיא זַא ,ןעזעג
 ךיא ּבָאה לָאמ ןייא ןייק ,טַײז ןַײמ
 טרירעגנָא טינ וליפַא לפעל ןטימ
 ,(טנייװ עלחר) טפלעה סעלחר

 .ייטשרַאפ ךיא ,עלחר ,טינ ןייוו :ה ש מ
 עלהּכלמ ,ןעשעג זיא'ס סָאװ ,ןיוש
 עלהקבר !טסקנעדעג .,קידלוש טינ זיא
 עצנַאג יד זַא ,לוש ןיא טנרעלעג טָאה
 ,סיוא טזַײװ ,ךיז טָאה ,ךיז טיירד דרע
 רעד טימ ןסע ןתעּכ ךיוא רעלעט רעד
 עלהּכלמ ,טײרדעגמורַא ןעמַאזוצ דרע
 ןסעגעג ןוא טקרעמַאּב טינ סע טָאה
 ,ךיוא טַײז ןַײד ןופ

 לעװ ךיא .קיטכיר רעייז :הקנר
 רע ,רערעל םעד ןלייצרעד ןגרָאמ סע
 ,זַײװַאּב ַא ךָאנ זיג'ס :ןעיירפ ךיז טעװ
 ךי טײרד דרע יד זִא



 וי
: 

: 

 ,ןעיירד דרע יד ךיז לָאז :עקייברי
 :רעד טעװ עלחֶר רעּבָא ,ליװ יז יװ

 טכָאקענּפָא עלעייא שירפ ַא ןגירק רַאּפ
 ?עלחר ,טוג .ךייוו ףיוא

 ,טוג (ןרערט ךרוד טכאל) :על חר

 םענ ,ךיק ןיא יײג ,הקבר :עלייּב
 סָאד לטסעקשיט ןקניל ןופ סױרַא
 שַדֹוח םענעי טרָאד ּבָאה ךיא סָאװ ,ייא

 רַאפ ּפָא סע ךָאק ןוא ,טגײלעגקעװַא

 ,ךייװ ףיוא ןעלחר -
 ,עמַאמ ,טוג :הקבר

 . ריט ןיא ףיונוצ ךיז טסיוטש ,סױרַא טייג)
 .(ןעלעקעי ןקידנעמוקנַײרַא ןטימ
 ןסָאריּפַאּפ יד ןענַײז טָא עלעקעי

 !רעלעּבעװש יד טימ

 {ןטַאט ַא טגלָאפ |

 .(שיט ןפיוא קעװַא קידנריפמולרט ייז טגיײל)

 עמ זַא ,טוג זיאס !טסעז :השמ
 .ןרעכיוררַאפ ליוו)

 ײז - עטײװצ ַא ,עלעּבעװש ןייא טוװּורּפ

 ןגיוט ךעלעּבעװש ענַײד (טינ ןענערּב
 !טינ סעּפע

 ,עטַאט ,ןיינ (ץלָאטש) :עלעקעי
 ,עטוג עלַא ןענַײז ײז ,תֹועט ַא טסָאה

 =עגסיוא עלַא געוו ןפיוא ײז ּבָאה ךיא -
 ןיא טגײלעגנַײרַא קירוצ ןוא טװּורּפ
 !ײז ןענערּב עלַא ,לטכַאש

 ןוינענוז ,ױזַא טָא ,ױזַא טָא עלײּב
 עמ ,ןּבעג גנוטכַא עקַאט ףרַאד עמ
 ..!ןרַאנּפָא טינ לָאז

 ןדניצנָא קידלודעג רעדיוװ טװּורּפ השמ

 .עלעּבעװש ַא

 !ןסע=ע=ע ליוו'כ !עמַא-ַאמ :ע לחר
 סע וטסיּב ּוװ !עלהקבר :עלייּב

 סָאד !ייא ןטימ ןרָאװעג ןלַאפרַאפ
 !ןסע ליוװ דניק

 ,ךיז טכָאק סע (ןַײרַא טמוק) :הק בר
 טסָאה וד .טרַאה ץלַא ךָאנ זיא'ס רָאנ
 ךיא .ךיײװ ףיוא ןכָאקּפָא ןטעּבעג ךָאד
 ןיוש ךיז רעגניפ יד ,רֶדֵסּכ סע ּפַאט
 ךײװ טעװ סע רָאנ יװ !טירּבעגּפָא
 ןופ ןעמענסיױוַא סע ךיא לעװ ,ןרעו
 טסגעמ .ןעגנערּבנַײרַא ןוא רעסַאװ
 !ןזָאלראפ ךיז

 =כעט ,וטסלָאז ןּבעל גנַאל :עלייּב
 ּ!השמ ,טסייװ (םווַא יז טמענ) !לרעט
 קידנדליּב ,ענעצסנַאװַא רעד וצ ןעיײג עלַא)

 טייג הָסֵנֹרַּפ טימ (עּפורג עשירטעמיס ַא

 רעדניק רעּבָא ,קירעּביא טינ זדנוא
 ,ערָה ןיֵע ןייק ,ןּבעגעג טָאג זדנוא טָאה
 ,.יעגולק

 ןדײּב זדנוא ןיא (ץלָאטש) :השמ
 !וינעּבַײװ ,ןטָארעג



 יב יי יי טאב
 א שעט

 טע  ע  י 2 הרע ערע
 יי בארא דע יי נג, עו בע

 שידיי היא רעכיבנרעל
 ןָאטמייח .ט זא יקסמָאטסַאּב .ש זו

 : .ּב"א רעטרירטסוליא--"ןעגנַאלק עקידעּבעל, 1
 | לייט רעט-1 עיטַאמָאטסערכ-"ןעגנַאלק עקידעּבעל, 2
 { לײט רעט:2 עיטַאמָאטסערכ-"ןעגנַאלק עקידעּבעל, 3
 | לײט רעט:3 עיטַאמָאטסערכ--"ןעגנַאלק עקידעּבעל, 4
 /{ לייט רעט:4 עיטַאמָאטסערכ-- "ןעגנַאלק עקידעּבעל, 5

 | לַײט רעט-5 עיטַאמָאטסערכ-"ןעגנַאלק עקידעּבעל, 6
 |  (עזײר .ז ןוא יקסמָאטסַאּב .ש) טרָאוו עקידעּבעל סָאד .1

 | רָאינרעל  ןוא ׁײֹו ןרַאפ עיטַאמָאטסערכ

 { ערעטלע רַאפ עיטַאמָאטסערכ --"טרָאװ עַײנ, סָאד 8
 '{ .עמַארד ןוא קיריל ,סָאּפע :רעדנעּב 3 ןיא ,ןסַאלק

 .יקסמָאטסַאּב .ש ןופ עיטַאמָאטסערכ עכעלגעווַאּב .9
 ,(ןטפעה ערעדנוזַאּב 40)

 |  ןוא 'טרָאװ עקידעּבעל סָאד; ,'ןעגנַאלק עקידעּבעל , יד
 רעד ןופ טרידנעמָאקטר ןענײז 'טרָאװ עַײנ סָאד,
 : ןעניײז ןוא עיצַאזינַאגרָא-לוש רעשידײ רעלַארטנעצ
 | .טלעוו רערָאג רעד ןיא ןלוש עשידיי יד ןיא ןעמונעגנָא

 | .טעצעבנעגסעקברערנש-רעימ-רנזנשצש-דרע-ינעאשקענאקזלעצרצטערעטנעצנעטננ ערטשע

 6 .רעבכיבנכער עיינ
 ןענישרעד ןיוש

 יקסמָאטסַאּב .ש ןופ רעכיּבנכער עַײנ ייווצ

 -- רָאינרעל ןטײװצ ןרַאפ ךוּבנכער רעשיטעמטירַא
 .עיהטעמָאעג ןופ תועידי עטשרע ,טרעדנות ןטשרע ןופ ןלָאצ

 | ,ןלָאצ כורּב - ךוּבנכער רעשיטעמטירַא 2
 ! ןדנעט ךיז ןעגנולעטשַאּב טימ
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